
CURSUSSEN EN EVANGELIEGROEPEN 

 

Het koor zingt 

Vrijdag 19.30-21.00 uur 

Het koor komt tweemaal per maand samen onder leiding van Astrid Amons. Er wordt gewerkt aan 

een repertoire voor de mensenwijdings-dienst bij feestelijke gelegenheden. Informatie en 

aanmeldingen via tel. 06-4424 9091. Data: 3 en 17 december, 7 en 21 januari. 

 

Lees- en gespreksgroep op de zondagavond 

Zondag, 19.30-21.30 uur 

In januari zijn we begonnen met de voordrachtencyclus 'Het esoterische christendom' van Rudolf 

Steiner. Informatie bij Ernst Terpstra, die de avonden in de jeugdruimte of de gemeentezaal van de 

kerk begeleidt. Data: 12 december en 16 januari. 

 

Cursus over de Openbaring van Johannes 

Donderdag, 11.15-12.30 uur 

Elke twee weken werkt de Johannesgroep op donderdagochtend na de mensenwijdingsdienst in de 

jeugdruimte aan de Openbaring van Johannes, begeleid door Ardan Heerkens.  

Data: 2 en 16 december, 13 en 27 januari. 

 

Gespreksgroep over het evangeliegedeelte van die week 

Donderdag, 20.15-21.45 uur 

Eenmaal per maand gaan we in de Andrieskerk aan de slag met het evangeliegedeelte van de 

kinderdienst en de mensenwijdingsdienst: hoe vind je daar een toegang toe, hoe staat het in de 

stroom van het christelijke jaar en de jaarfeesten en wat heeft het te maken met je eigen leven? 

Informatie en aanmelden bij Marianne de Nooij, die de groep begeleidt.  

Data: 9 december en 13 januari. 

 

Werkgroep Haarlem 

Er leeft steeds meer de wens weer een (filiaal)gemeente van de Christengemeenschap in Haarlem te 

hebben. We organiseren alvast jaarfeestenbijeenkomsten en lezingen, om te kijken hoe het groeit. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via tel.06-2873 8698. 

 

Evangeliegroep regio Haarlem 

Woensdag 10.45-12.15 uur 

Maandelijks werken we aan het Markus-evangelie bij een van de deelnemers thuis in Heemstede, 

onder voorbehoud van aanscherping van de coronamaatregelen. Nadere informatie bij Ernst 

Terpstra, die de groep begeleidt. Data: 15 december en 19 januari. 

 

Gespreksgroep Zaandam 

Vrijdag 20.00-21.30 uur 

In september zijn we van start gegaan met een nieuw thema: de zeven 'Ik ben' woorden uit het 

Johannesevangelie. De bijeenkomsten worden begeleid door Ardan Heerkens. Mensen die hieraan 

willen deelnemen, kunnen contact opnemen via tel. 075-6122338. Data: 21 januari, 11 februari. 

 

Gespreksgroep Almere 

Zaterdag 10.00 uur 

De lees/gespreksgroep in Almere komt maandelijks bijeen op zaterdagochtend. We zijn begonnen 

met de 'Algemene Zendbrieven' van het Nieuwe Testament. De besprekingen van de brieven van 

Jacobus en Johannes zullen tegen Kerstmis zijn afgerond. De keuze voor het volgend jaar is ten 

tijde van dit schrijven nog niet gemaakt. Inlichtingen: via tel. 036 8416042 of 06 1748 5848.  

Data: 8 januari, 12 februari, 5 maart, 2 april. 



ANDERE BIJEENKOMSTEN 

 

IN CORONATIJD 

Onderstaande activiteiten zijn gepland voordat er sprake was van aanscherping van de corona 

maatregelen. Ieder die zich aanmeldt voor een activiteit krijgt bericht of – en zo ja hoe – de 

bijeenkomst doorgaat. 

In verband met het beperkte aantal plaatsen is het vooralsnog voor alle activiteiten noodzakelijk om 

je vooraf aan te melden via gemeenteamsterdam@christengemeenschap.nl . 

 

 

Adventstuin 

Zondag 28 november, 16.00-17.00 uur 

Een feest voor kinderen van 4 tot 10 jaar: een verhaal – muziek – de donkere tuin wordt steeds 

lichter. Je wordt verzocht tien minuten van tevoren aanwezig te zijn. Graag een vrijwillige bijdrage 

na afloop. Aanmelden is noodzakelijk. 

 

 

'De Sint-Nikolaasavond' 

Zondag 5 december, 12.00-13.00 uur 

Op zondag 5 december zal er voor volwassenen een kleine Sinterklaas verrassing zijn na de dienst: 

literatuurkenner Arjan Peters zal spreken over en voorlezen uit het buitengewoon geestige en soms 

verrassend actuele gedicht 'De Sint-Nikolaasavond' van Peter de Génestet uit 1849, dat onlangs bij 

uitgeverij van Maaskant Haun verscheen. Eva Smit zal voor de muzikale surprise zorgen. Graag een 

bijdrage na afloop in het mandje. Aanmelden is noodzakelijk. 

 

 

Oberufer Paradijsspel 

Zondag 12 december, 12.00-12.45 uur 

Een bijzondere opvoering van het Paradijsspel door de spelersgroep van de Andrieskerk in de vorm 

van een hoorspel, met muziek van Siegfried Thiele, onder regie van Wopke de Boer en Judith van 

der Bend. Leeftijd: vanaf 9 jaar. Graag een bijdrage na afloop. Aanmelden is noodzakelijk. 

 

 

Oberufer Kerstspel 

Zondag 19 december, 16.00-17.15 uur (evt. ook nog 19.00-20.15 uur) 

Het Kerstspel over de geboorte van Jezus – met muziek van Erwin Schaller – wordt in de grote 

kerkruimte opgevoerd door een spelersgroep van jongeren in en om de Andrieskerk onder regie van 

Marieke Bos en Ardan Heerkens. Leeftijd: vanaf 6 jaar. Graag uw vrijwillige bijdrage na afloop. 

Aanmelden is noodzakelijk. 

 

 

De mensenwijdingsdiensten op eerste Kerstdag 

Zaterdag 25 december om 0.00 uur, 8.00 uur en 11.00 uur 

Op eerste Kerstdag is er driemaal een mensenwijdingsdienst: om middernacht, bij de dageraad en in 

de ochtend. Elk van deze diensten heeft een eigen getijdegebed en evangeliegedeelte; samen 

vormen ze een geheel. De evangelielezing in de dienst om middernacht is het begin van het 

Mattheüsevangelie, bij de dageraad klinkt een gedeelte uit Lukas 2 (dit is ongeveer het midden van 

de vier evangeliën) en in de ochtend horen we de allerlaatste woorden uit het Johannesevangelie. Zo 

wordt in deze drie diensten de boog gespannen van het begin tot het slot van de vier evangeliën. In 

de dienst om 0.00 uur wordt geen communie uitgedeeld. Na de dienst van 8.00 uur wordt – als de 

omstandigheden dat toelaten – een kerstontbijt aangeboden in de jeugdruimte. De Kerstdienst voor 

de kinderen, waar ook volwassenen hartelijk welkom zijn, is om 10.00 uur. 



De diensten in de Kersttijd 

Zondag 26 december - woensdag 5 januari 

In de tijd van de heilige nachten tussen Kerst en Epifanie is er elke dag een mensenwijdingsdienst. 

De aanvangstijd is 10.00 uur (echter op de zondagen 26 december en 2 januari om 10.30 uur en op 

dinsdag 28 en woensdag 29 december om 9.00 uur in verband met de retraite, zie onder). 

 

 

Retraite in de Kersttijd 'Het geheim van de nacht' 

Dinsdag 28 en woensdag 29 december, 10.15-13.00 uur 

Hoe kan de kracht, die je toestroomt in de nacht van het etmaal, van het jaar, van je aardeleven en 

van de wereldkerstnacht, werkzaam worden in je lot? Met inleidingen door Ardan Heerkens en 

Marianne de Nooij, gesprek, en kunstzinnige verwerking met José Vlaar (euritmie). Graag euritmie-

schoenen meebrengen als je die hebt. Kosten: een bijdrage naar draagkracht.  

Aanmelden voor 25 december. 

 

 

De beide Maria's 

Donderdag 6 januari, 11.15-12.00 uur 

In het Nieuwe Testament zijn aanwijzingen te vinden dat Maria, die de wijzen uit het Oosten in haar 

huis ontving, een andere vrouw is dan Maria die in de wereldkerstnacht herders op bezoek kreeg. 

Wat kun je waarnemen aan de twee vrouwen, afgebeeld op het in ca. 1400 door een onbekende 

meester geschilderde Neurenbergse Maria-altaar? Een korte kunstbeschouwing door Marianne de 

Nooij, na de mensenwijdingsdienst op Driekoningendag. Aanmelden is noodzakelijk. 

 

 

Driekoningenfeest: Het gezongen Driekoningenspel 

Zondag 9 januari, 12.15-13.00 uur (evt. ook nog om 14.00-14.45 uur) 

De kinderdienst is op deze dag na de mensenwijdingsdienst, 11.45-12.00 uur. Na een korte pauze 

wordt het in de Camphill beweging ontwikkelde Gezongen Driekoningenspel opgevoerd. De 

muziek wordt verzorgd door het koor onder leiding van Astrid Amons. Wil je bij dit spel meezingen 

in het koor, meld je dan voor 2 december via tel. 06 4424 9091. Het spel is geschikt voor de leeftijd 

vanaf 4 jaar. Graag een vrijwillige bijdrage na afloop. Aanmelden is noodzakelijk. 

 

 

'Licht in het duister' 

Zondag 16 januari, 12.00-13.00 uur 

Van 16 t/m 23 januari wordt er wereldwijd aandacht besteed aan de jaarlijkse 'Week van het gebed 

voor eenheid'. Het thema voor 2022 – dat is voorbereid door de kerken in het Midden Oosten – is 

ditmaal 'Licht in het duister', over hoe het licht van de ster van Bethlehem schijnt op de 

levenswegen van de wijzen uit het Oosten (Matth. 2). Na een inleiding door Marianne de Nooij over 

de lichtkracht in het gezamenlijke of in het persoonlijke gebed, is er gelegenheid voor gesprek aan 

de hand van enkele werkvragen. Aanmelden is noodzakelijk. 

 

 

Cursus 'Onze engelen' 

Woensdag 2 en 9 en 16 februari, 20.00-22.00 uur 

Een korte cursus op drie woensdagavonden voor ouders met kinderen van 0 tot 21 jaar over: de 

engel van het kind, de engel van de ouders, de engel van het gezin; begeleid door Jacques Meulman 

en Marianne de Nooij. Kosten: vrijwillige bijdrage, richtbedrag €45. Aanmelden voor 28 januari. 

 

 

 



AGENDA 

VAN DE CHRISTENGEMEENSCHAP AMSTERDAM 
 

Voor de kinderen – bij activiteit met * is aanmelden noodzakelijk! 
zo 28 november 9.30 uur Verhaal 
zo 28 november 10.00-10.15 uur Zondagsdienst voor de kinderen 
zo 28 november 16.00-17.00 uur Adventstuin * 
zo 12 december 9.30 uur Verhaal 
zo 12 december 10.00-10.15 uur Zondagsdienst voor de kinderen 
zo 12 december 12.00-12.45 uur Oberufer Paradijsspel *, vanaf 9 jaar 
zo 19 december 16.00-17.15 uur Oberufer Kerstspel* (evt. ook nog om 19.00-20.15 uur) 
za 25 december 10.00 uur Kort verhaal rond de kerstboom 
za 25 december 10.20-10.40 uur Kerstdienst voor de kinderen 
za 25 december 11.00-12.00 uur Kinderoppas tijdens de mensenwijdingsdienst * 
zo 9 januari 11.45-12.00 uur Zondagsdienst voor de kinderen - afwijkende tijd! 
zo 9 januari 12.15-13.00 uur Gezongen Driekoningenspel* (evt. ook 14.00-14.45 u) 
zo 23 januari 9.30 uur Verhaal 
zo 23 januari 10.00-10.15 uur Zondagsdienst voor de kinderen 
zo 23 januari 10.30-11.30 uur Kinderoppas tijdens de mensenwijdingsdienst * 
zo 6 februari 9.30 uur Verhaal 
zo 6 februari 10.00-10.15 uur Zondagsdienst voor de kinderen 
 

Overige activiteiten – bij activiteit met * is aanmelden noodzakelijk! 
do 25 november 20.00-22.00 uur Gemeenteavond voor leden * 
zo 28 november 16.00-17.00 uur Adventstuin * 
ma 29 november 20.00-21.30 uur Gespreksgroep Zaandam 
do 2 december 11.15-12.30 uur Cursus Openbaring van Johannes 
vr 3 december 19.30-21.00 uur Het koor zingt 
zo 5 december 12.00-13.00 uur 'De Sint-Nikolaasavond' * 
do 9 december 20.15-21.45  uur Gespreksgroep evangeliegedeelte van de week 
zo 12 december 12.00-12.45 uur Oberufer Paradijsspel * 
zo 12 december 19.30-21.30 uur Lees- en gespreksgroep op de zondagavond 
wo 15 december 10.45-12.15 uur Evangeliegroep Haarlem 
do 16 december 11.15-12.30 uur Cursus Openbaring van Johannes 
vr 17 december 19.30-21.00 uur Het koor zingt 
zo 19 december 16.00-17.15 uur Oberufer Kerstspel* (evt. ook om 19.00-20.15 uur) 
di 28 december 10.15-13.00 uur Retraite in de Kersttijd I 'Het geheim van de nacht' 
wo 29 december 10.15-13.00 uur Retraite in de Kersttijd II 'Het geheim van de nacht' 
zo 2 januari 12.00 uur Doop 
do 6 januari 11.15-12.00 uur De beide Maria’s, kunstbeschouwing * 
vr 7 januari 19.30-21.00 uur Het koor zingt 
za 8 januari 10.00 uur Gespreksgroep Almere 
zo 9 januari 12.15-13.00 uur Gezongen Driekoningenspel* (evt. ook 14.00-14.45 u)  
do 13 januari 11.15-12.30 uur Cursus Openbaring van Johannes 
do 13 januari 20.15-21.45  uur Gespreksgroep evangeliegedeelte van de week 
zo 16 januari 12.00-13.00 uur ‘Licht in het duister’, inleiding en gesprek * 
zo 16 januari 19.30-21.30 uur Lees- en gespreksgroep op de zondagavond 
wo 19 januari 10.45-12.15 uur Evangeliegroep Haarlem 
vr 21 januari 19.30-21.00 uur Het koor zingt 
vr 21 januari 20.00-21.30 uur Gespreksgroep Zaandam 
zo 23 januari 12.00 uur Doop 
do 27 januari 11.15-12.30 uur Cursus Openbaring van Johannes 
wo 2 februari 20.00-22.00 uur Cursus ‘Onze engelen’ I 

 

Alle diensten en activiteiten van de gemeente Amsterdam – behalve de 

ledenbijeenkomsten – staan open voor ieder die daaraan wil deelnemen 


